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Dizem que os melhores "insights" para o design
ligado à inovação vêm do consumidor. Tendo isto
em mente, os estudantes de design atualmente
precisam extrair seus insights não somente das
práticas melhor informadas da sua profissão, mas
também das diversas metodologias de pesquisa
que conduzem ao design centrado no ser humano
(human-centered design). Muito da pesquisa
em design de fato toma algo emprestado das
metodologias das ciências sociais e, em particular,
da etnografia. Enquanto o significado histórico da
etnografia refere-se ao estudo de uma cultura mais
ou menos compartilhada por um determinado
grupo de pessoas, sua prática e pedagogia
para os estudantes de design representam uma
oportunidade sem igual para estudar tanto a
experiência vivida das pessoas como o modo com
que as pessoas usam seus artefatos para construir
significado em suas vidas.

Para antropólogos, sociólogos e psicólogos, a etnografia
remete ao trabalho de campo ou, mais formalmente,
à observação participante, que é conduzida por um
pesquisador que "vive com e como" aqueles a serem
estudados (Van Maanen, 1996: 263), Para o estudante
de design, a abordagem da observação participante
própria à etnografia apresenta uma poderosa
ferramenta de investigação tanto por oferecer um
posicionamento crítico dualista como por apresentar
um método de estudo e um modo de análise. Como
método de estudo, a etnografia sustenta que o
pesquisador é uma pessoa com uma visão de fora, um
outsider, que observa os padrões do comportamento
humano e os sistemas de significado a partir de um
enquadramento neutro e objetivo; e, ao mesmo tempo,
o pesquisador é também uma pessoa de dentro, um
insider, um participante subjetivo totalmente engajado,
que participa ativamente da geração compartilhada de
significados como membro integrante daquela cultura.
Desta perspectiva dual, se pode aprender não somente
a estabelecer empatia com os membros do grupo
quanto ao seu aspecto cultural, mas também perceber
que o aprendizado sobre o que os outros integrantes

Desta forma, a etnografia tem um notável conjunto de
metas ao ser ensinada como ferramenta pedagógica
para a pesquisa em design. Ao contrário de outros
métodos de pesquisa quantitativa, que buscam isolar e
definir as categorias da experiência humana do modo
mais preciso possível antes mesmo que o estudo se
inicie, para então determinar a relação entre elas, o
objetivo da pesquisa etnográfica busca isolar e definir
as categorias nativas da experiência durante o processo
da pesquisa (McCracken, 1988: 16). Enquanto o
objetivo do método anterior é reduzir as variáveis, o
último busca expandir e destacar novas possibilidades.
Esta é a "construção" da etnografia, quando o estudante
de design descobre insights e novas possibilidades de
interpretar, analisar e projetar artefatos que possam
conduzir a uma experiência mais intensa por parte do
usuário. Assim, se a expressão cultural sob investigação
é um museu de arte, um parque, jogar o último
videogame, fazer compras em uma loja, usar um
celular ou dirigir um carro, o estudante é treinado a
procurar a inter-relação entre os padrões culturais
e por fim aplicar aqueles insights na concepção de
artefatos. Devido a este importante papel da etnografia,
o Departamento de Design e Gestão na Parsons (New
School of Design) define e apoia o seu ensino como um
componente essencial do seu eixo curricular.



Aquilo que os acadêmicos e estudantes de design
valorizam na etnografia por seu poder de provocar
insights na experiência do usuário, o mundo dos
negócios, da mesma maneira, tem descoberto nas
habilidades da etnografia, que tornam visíveis as
necessidades não-expressas do consumidor. Homens
de negócio e designers reconhecem que, na maior
parte das vezes, os consumidores não conseguem
articular o que desejam em um produto ou serviço,
muito menos explicar o porquê de querer alguma coisa
em primeiro lugar. Ironicamente, grupos de discussão
inicialmente desaprovaram a idéia dos ATMs, do
Walkman da Sony e o primeiro programa-piloto do
humorista Seinfeld. Portanto, ao invés de depender
daquilo que os consumidores venham a afirmar em
frente aos outros em grupos de discussão ou por eles
mesmos ao tomar parte em pesquisas, cada vez mais as
empresas percebem a necessidade de compreender o
que não está sendo articulado pelos consumidores. Por
este motivo, elas recorrem à etnografia para observar
e registrar o que as pessoas fazem no contexto real do
consumo.

Empresas como a Microsoft, Johnson & lohnson,
Whirlpool, MTV e Procter & Gamble apoiam este
método de pesquisa e atribuem o sucesso de muitos
novos produtos ao uso da etnografia. Por exemplo,
quando a MSN estudou a forma com que as famílias se

utilizam da internet, a empresa descobriu que os pais
gostavam daquelas características que os deixavam
ver quais os sites visitados por seus filhos e por
quanto tempo, No entanto, a formulação de parental
controí não se tornou atrativa já que muitos pais não
se enxergavam como controladores das suas crianças.
Por outro lado, a expressão "proteção e segurança"
(safety and securíty) veio atingir diretamente as
preocupações dos pais sobre o que poderia acontecer
aos seus filhos.

A etnografia, ensinada a partir de um enquadramento
antropológico interpretativo, no entanto, transcende
o âmbito da aplicação mais fyncional do marketing,
que normalmente limita suas. pesquisas a observações
isoladas. Além da observação dos modelos culturais
e dos artefatos materiais do comportamento do
consumidor, a abordagem da etnografia que inclui a
entrevista direta pode ser ensinada como um modo de
se apropriar e observar a linguagem como uma forma
do comportamento humano. Enquanto a abordagem
convencional à entrevista, comumente encontrada
nas pesquisas de marketing e em suas perguntas,
enxergam o pesquisado como um recipiente passivo,
cheio de respostas à espera de extração por meio
de um questionamento adequado, a perspectiva
da entrevista ativa observa a entrevista como um
elaborado encontro entre o pesquisador e um sujeito



tão pensante quanto sensível. Ao incluir as reações e
interações do entrevistado, o estilo da entrevista ativa
auxilia o processo de coleta de informações através de
uma união colaborativa.

Este estilo de entrevistar encoraja o entrevistado
a produzir respostas criativas através do relato de
histórias, de descrições narrativas e expressões
fantasiosas. Ao trazer à luz tais descrições, muitas
vezes podem aparecer figuras de expressão, como
metáforas e metonímías, bem como pausas narrativas,
exclamações e entonações, que podem ser por completo
analisadas, à sua vez, em função do seu conteúdo
criativo. Assim, a entrevista ativa não só gera uma
riqueza de códigos de linguagem a serem analisados,
mas também interliga as observações etnográficas para
atender ao designer em sua formulação de insights e
idéias para a melhoria dos produtos e artefatos.

Realmente, o aprendizado sobre as complexidades
da abordagem da pesquisa etnográfica potencial iza
a qualidade do design. Como Brenda Laurel afirma
na introdução de Design Research, "os designers
que podem recorrer ao poder da pesquisa auxiliarão
o design a se tornar uma disciplina mais robusta,
reconhecendo e utilizando os seus implícitos poderes
de maneira explícita". Muito do que percebemos do
poder implícito do insight do design não vem do que

as pessoas nos dizem, mas do que podemos observar,
registrar e analisar sobre como e porque elas dizem
isto. As abordagens à pesquisa, tal como a etnografia,
que obtêm insights a partir do dito e do não-dito nos
padrões de comunicação e nas tácitas observações
sobre o uso de artefatos, permitem a pesquisa no
design e os designers que a utilizam a mover suas
idéias à frente do desenvolvimento, ao invés de serem
relegados para o final do ciclo. Isto auxilia o design e
os designers a se tornar importantes colaboradores na
criação e no projeto de produtos e serviços que, nas
palavras de Laurel (2003; 17), t rabalham para servir e
encantar as pessoas.
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